
FIŞA DISCIPLINEI 

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 6 

Examinări 2 

Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 66 

3.8 Total ore pe semestru 122 

3.9 Număr de credite 5 

 

 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filozofie şi Ştiinte Social-Politice 

1.3 Departamentul Stiinte Politice 

1.4 Domeniul de studii Stiinte Politice 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Licenţă 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept constituţional şi administrativ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Irina APETREI 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr.  Irina APETREI 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru  I 
2.6 Tip de evaluare 

 
Examen 2.7 Regimul discipinei* OB. 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe - 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului 
- 
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       -      Utilizarea adecvata a conceptelor si teoriilor din domeniul juridic; 

- Intelegerea si folosirea corecta a terminologiei juridice; 

       -      Utilizarea instrumentelor si aplicarea tehnnicilor specifice dreptului; 

       -      Aplicarea reglementarilor din dreptul national, european şi internaţional; 

        -      Interpretarea textelor de lege; 
- Compararea instituţiilor juridice nationale cu cele ale altor state; 

       –     Analizarea legalitatii si solutionarea corecta a unor situaţii juridice. 
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  - Abilitatea de a comunica oral si in forma scrisa; 
- Utilizarea si aplicarea tehnologiei informatiei in domeniul profesional; 

 - Indeplinirea  eficienta şi responsabila  a obligatiilor profesionale, conform deontologiei in domeniu;  
 - Participarea la proiecte cu caracter stiintific;  
 - Abilitatea de a lucra in echipa, in proiecte interdisciplinare. 

 

 
8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
I.Drept constitutional  
1.Consideratii generale in materia dreptului 

constitutional : a. noţiunea de stat, notiunea 

 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică  
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1
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      Cursul de drept constitutional și administrativ îşi propune ca obiectiv general  familiarizarea studentilor cu 

conceptele fundamentale şi cu instituţiile principale din cele doua domenii ale dreptului, identificand interferentele 

dintre aceste ramuri ale dreptului românesc si facand totodata trimiteri  la dreptul comparat, la cel comunitar si 

international, astfel incat la finalul cursului studentii sa poata pune in practica cunostintele dobandite. 
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La finalul cursului de drept constitutional și administrativ , studenţii vor putea proba: 

 Asimilarea conceptelor fundamentale si a principalelor institutii ale dreptului constitutional și 
administrativ; 

 Identificarea aspectelor particulare ale actelor juridice si politice ale autoritatilor publice centrale si a 
efectelor acestora; 

Cunoasterea categoriilor de drepturi, libertati si indatoriri fundamentale consacrate de Constituţia 

României; 
 Intelegerea raporturilor dintre societate, stat, drept, politica si morala; 
 Intelegerea interactiunilor dintre principalele institutii politice din Româniaş 

 Dobândirea capacitatii de a explica modalitatea de organizare şi funcţionare a autoritatilor publice ale 

statului român; 
 Interpretarea corecta a prevederilor Constitutiei României si a reglementarilor de drept administrativ; 

 Utilizarea cunostintelor dobândite in domeniul dreptului constitutional și al dreptului administrativ in 
formularea unor argumente pro si contra, in cazul unor solutii de practica judiciara in materiile 
respective; 

 Dobândirea capacitatii de a face o analiza critica asupra raporturilor dintre  autoritatile publice din 

România; 

 Dobândirea capacitatii de a aprecia constitutionalitatea unor texte de lege si posibilitatea de admitere a  

unor exceptii de neconstitutionalitate in cazul unor litigii de natura constitutionala; 

- Manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregatirea continua, cunoasterea, interpretarea si 

aplicarea noilor reglementari in materia dreptului constitutional si a dreptului administrativ. 

 

 



de drept si cea de drept constitutional ; 

b.specificul raporturilor juridice si a 

normelor de drept constitutional;  c.izvoarele 

dreptului constitutional ; d.locul dreptului 

constitutional in sistemul dreptului  

 

2. 

2.Teoria constituţiei : a.noţiunea de 

constituţie; b. aparitia constitutiei; 
c.adoptarea, modificarea, suspendarea, si 

abrogarea  constitutiei ; d. tipuri de 

constitutii  

 prelegerea, explicația, 
conversația euristică 

 

3. 

3.Teoria constituţiei : a.continutul normativ 

al constitutiei; b. suprematia constitutiei; 

c.controlul constitutionalitatii legilor 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

4. 

4.Teoria generala a statului : a.elementele 

statului;  b. forme de stat; c. separaţia 

puterilor în stat; d. statul de drept  

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

5. 

 

5.Cetatenia româna: a. notiunea de cetatenie; 

b.moduri de dobândire si de pierdere a 

cetateniei române; c.proba cetateniei 

române; d.cetatenia europeana; e. strainii si 
apatrizii   

 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

6. 

6.Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetatenilor : a. notiunea de 

drepturi si indatoriri fundamentale ; 

b.categorii de drepturi fundamentale; c. 

indatoririle fundamentale ale cetatenilor    

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

7. 

7. Parlamentul României: a. constituirea si 

functiile parlamentului;  b.structura, 

organizarea şi funcţionarea parlamentului; 

c.statutul parlamentarilor; D. actele 

parlamentului 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

8. 

8. Preşedintele României: A. rolul si 

atributiile Preşedintelui României; B. 

alegerea Preşedintelui României; C. 
raspunderea Preşedintelui României; 

D.actele Preşedintelui României 

prelegerea, explicația, 
conversația euristică 

 

9. 

 II. Drept administrativ 

1.Consideratii generale in materia dreptului 

administrativ : a.notiunea de administratie 

publica ; b.rolul executivului in dreptul 

public contemporan; c. dreptul 

administrativ- definitie, obiect, trasaturi 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

10. 

2. Guvernul României: a.noţiune, rol si 

structura ; b. învestitura, mandatul  şi 

statutul membrilor Guvernului  

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

11. 

3. Guvernul României: a. Prim-ministrul; b. 

organizarea şi funcţionarea Guvernului; c. 

actele Guvernului; D. raspunderea 
Guvernului  

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

12. 
4. Organizarea si functionarea 

administraţiei publice centrale  

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 



13. 

5. Organizarea si functionarea 

administraţiei publice locale. Principii 

contemporane de organizare  a 

administraţiei publice locale 

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

14. 

6. Functionarii publici : a.drepturile si 

obligatiile functionarilor publici; b. 

raspunderea  functionarilor publici  

prelegerea, explicația, 

conversația euristică 
 

  

Bibliografie Drept constitutional - Referinţe principale:  

 

1. Marius Balan, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 1. Teoria generală a statului şi a constituţiei. 

Constituţia română în context european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015; 
2. Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală,Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2007; 

3. Ştefan Deaconu, Drept constituţional, Editura C.H. Beck, 2017; 
4. Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998 (2. vol.); 

5. Bogdan Iancu, Legislative Delegation: The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism, Springer, 

Heidelberg,, New York, 2012; 

6. Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editia a 15-a, volumul I, Editura 

C.H.Beck, Bucureşti, 2016; 

7. Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editia a 14-a, volumul II, Editura 

C.H.Beck, Bucureşti, 2013; 

8. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 3-a, 2 vol., Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2015-2016; 

9. Tudorel Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Hamangiu, Bucureşti, 2011; 

10. Genoveva Vrabie şi Marius Balan, Organizarea politico-etatică a României, Institutul European, Iaşi, 2004. 
 

Referinţe suplimentare: 

 

1.Emil Boc, Drepturile omului şi libertăţile publice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004; 

2.Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional european, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 2008; 

3.Vlad Constantinesco, Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 2006; 

4.Ştefan Deaconu (Coord.), Codex constituţional.Constitutiile statelor membre ale Uniunii Europene, Regia Autonoma 

Monitorul Oficial, Bucureşti, 2015; 

5.Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu,  Drept constituţional comparat, Editura „Lumina Lex”, 

Bucureşti, 2008; 

6.Manuel Guţan, Transplant constituţional si constituţionalism în România modernă: 1802-1866, Hamangiu, Bucureşti, 

2013; 
7.Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu (editori), Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura All-Beck, 

Bucureşti, 2008; 

8.Ioan Stanomir, Libertate lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc, Editura Polirom, Iaşi, 2005. 

 

 Drept administrativ- Referinţe principale: 

 

1.Dana Apostol Tofan, Drept administrativ , vol.I, Ed. a 4-a,  Editura CH Beck, Bucuresti, 2018; 

2.Dana Apostol Tofan, Drept administrativ , vol.II, Ed. a 3-a,  Editura CH Beck, Bucuresti, 2016; 

3.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, ed. a 4-a, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005; 

4.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, ed. a 4-a, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005; 

5.Dan Constantin Mâţă, Drept administrativ , vol.I, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017; 
6.Dan Constantin Mâţă, Drept administrativ , vol.II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018; 

7.Verginia Vedinas, Drept administrativ ,ed.a 10-a, revazuta si actualizata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017; 

8.Verginia Vedinas, Tratat teoretic si practic de Drept administrativ , vol.I, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018. 

 

Referinţe suplimentare: 

 



1.Ioan Alexandru, Drept administrativ european , Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010; 

2.Emil Balan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008; 

3.Elena Emilia Stefan, Curs de drept administrativ. Manual de drept administrativ (Curs + Caiet de Seminar) Partea 1. 

Curs universitar Ed. a 2-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018. Caiet de Seminar 

Ed. a 3-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016; 

4.Elena Emilia Stefan, Curs de drept administrativ. Manual de drept administrativ (Curs + Caiet de Seminar) Partea a 
2-a. Curs universitar Ed. a 3-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018. Caiet de 

Seminar Ed. a 4-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018; 

5.Verginia Vedinas, Statutul functionarilor publici, Editura Nemira, Bucuresti, 2012. 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 1.Introducere in dreptul constitutional  
expunerea, explicația, 
conversația euristică, 

problematizarea   

 

2. 
2.  Izvoarele dreptului. Particularizarea 

izvoarelor dreptului constitutional  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

3. 3. Istoricul constituţional al României  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

4. 

4.Controlul  de constituţionalitate. Curtea 

constitutionala: organizare, functionare si 

atributii  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

5. 
5. Statul de drept. Separaţia si echilibrul 

puterilor în stat  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

6. 
 6. Reglementari constitutionale privind 

autoritatea judecatoreasca 

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 
problematizarea   

 

7. 
7. Drepturi fundamentale: continut juridic, 

ocrotire si garantare  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

8. 

8.Sistemul electoral : drepturi electorale, 

scrutinul electoral, tipuri de sisteme 

electorale, organizarea si desfasurarea 

alegerilor, rezultatele votarii si atribuirea 

mandatelor 

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

9. 
Partea a II-a. Drept administrativ 

1.Introducere in dreptul administrativ  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

10. 

 

2.Normele si raporturile de drept 

administrativ  
 

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

11. 
3. Guvernul României: a. actele 

Guvernului; b. raspunderea Guvernului  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

12. 

4.Actele consiliului local. Raspunderea 

consilierilor si a consiliului local   

 

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

13. 

5. Primarul, viceprimarul, administratorul 

public, secretarul unitatii administrativ-

teritoriale  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 



14. 
6. Notiuni generale in materia 

contenciosului administrativ  

expunerea, explicația, 

conversația euristică, 

problematizarea   

 

  

      Bibliografie seminar : 

 

1. Gabriel Andreescu, Miklós Bakk, Lucian Bojin, Valentin Constantin, Comentarii la Constituţia României, cu 
un studiu introductiv de Bogdan Iancu, Editura Polirom, 2010; 

2. Radu Chiriţă, Drept constituţional. Instituţii şi proceduri. Caiet de seminar, ediţia a 3-a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2014; 

3. Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României, 1866-1947, Humanitas, Bucureşti, 1999; 

4. Cristian Ionescu, Dezvoltarea constituţională a României, ediţie revăzută şi adăugită, Monitorul Oficial, 

Bucureşti, 2000; 

5.  Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H. Beck, Bucureşti, 

2008; 

       6.Ovidiu Podaru, Maria-Mihaela Pop, Drept administrativ si contraventional, Caiet de seminarii, Editia a 4-a    

revazuta si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti,2018; 

       7.Catalin Silviu Sararu, Drept administrativ , Caiet de seminarii, Editura CH Beck, Bucuresti,2009; 

       8.Elena Emilia Stefan, Curs de drept administrativ. Manual de drept administrativ (Curs + Caiet de Seminar) 
Partea 1. Curs universitar Ed. a 2-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018. Caiet de 

Seminar Ed. a 3-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016; 

      9.Elena Emilia Stefan, Curs de drept administrativ. Manual de drept administrativ (Curs + Caiet de Seminar) 

Partea a 2-a. Curs universitar Ed. a 3-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018. Caiet 

de Seminar Ed. a 4-a, revizuita, completata si actualizata, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018; 

10.Elena Simina Tănăsescu, Ştefan Deaconu, Drept constituţional şi instituţii politice. Caiet de seminarii, ed. a 2-a, 

C.H. Beck, Bucureşti, 2002; 

11.Tudorel Toader, Constituţia României. Decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislaţie conexă, 

Hamangiu, Bucureşti, 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

          Avand in vedere conexiunile si interdependentele dintre politica si drept, cursul de drept constitutional si 

administrativ este unul indispensabil pentru formarea completa a viitorilor specialisti in domeniul stiintelor politice. 

Aceasta disciplina corespunde  aşteptărilor reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale, dar si exigentelor 
angajatorilor din domeniul  stiintelor politice, in ceea ce priveste competentele profesionale si transversale dobandite de 

catre absolventi. Este imperios necesar ca orice profesionist in acest domeniu sa posede cunostinte solide de teorie a 

statului si dreptului, despre drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale omului, precum si in ceea ce priveste 

organizarea si functionarea administraţiei publice centrale si locale, functionarii publici si raspunderea acestora.   

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 

 

Cunoasterea noțiunilor teoretice. 

 

Examen semestrial. 50 % 

10.5 Seminar/ Laborator 
Activitatea desfăşurată la 
seminar: participarea la discuţii, 
dezbateri, întocmirea şi 

Evaluare pe parcurs, in forma 
orală şi scrisă  

50 % şi condiţie de 
prezentare la 
examen 



 

prezentarea de referate, 
participarea la teste scrise, etc. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 
- Prezentarea unui referat la seminar; 
- Susținerea unei lucrări scrise în timpul semestrului ; 
- Proba cunoaşterii  principalelor concepte, teorii şi instituţii ale dreptului constitutional si administrativ.  

 


